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Békeharcos örömünnepként zajlott le Szegeden május elseje 
Többórás á radó felvonulás tüntetett a Szovjetunió által vezetett béketábor, Pá r tunk és a dolgozók 

nemzetközi összefogása mellett 
TTarcos örömünnepe volt Sze-

gednek, minden szegedi dolgozó-
nak éppúgy, mint nz ország bár-
mely becsületes dolgozójának má-
jus elseje napja. Derűsen, fel-
szabadult, vidám érzéssel ünne-
pelt minden dolgozó s az idei ün-
neplések egyben a béke megvé-
dése melletti nagyszabású tünte-
tésként zajlottak le. Az örömnek, 
a május 1-i ünneplésnek biztos 
alapját az a tudat adta meg, 
hogy ezen a napon hasonló ér-
tések vezetik ünnepi felvonu-
lásra, a Szovjetunióval az élen, 

az óriási békclábov százmillióit 
nemcsak a felszabadult országok-
ban, a Szovjetunióban és a népi 
demokráciákban, hanem az impe-
rialisták igája alatt szenvedő or-
szágokban is. Hiába dúlt az im-
perialista háborús uszítók min-
den terrorja cs fokozódtak ke-
gyetlenkedéseik erre a napra, a 
békeharcos tömegek mégis szem-
beszegültek velük s — mint a 

spanyol, vagy francia munkások 
—_ sztrájkokkal fejezték ki el-
szánt békeakaratuk-at a nemzet, 
közi prolclárszolidaritás nagy ün-
nepén. 

A magyar dolgozók s köztük 
Szeged dolgozói is felszabadult ér. 
zéssel gondoltak ezen a napon 
arra. hogy a szabad népek nagy 
családjába tartozhatnak s ná-
lunk nem sztrájkokkal, hanem 
minél jobb munkateljesítmények-
kel vehetik ki részüket a béke 
megvédéséből. Ez a gondolat s a 
Szovjetunió, Pártunk iránti sze-
retet kovácsolta eggyé a Rákosi 
Mátyás-hídon közel három órán 
át felvonulók óriási tömegét és 
adta meg a délutáni szórakozások, 
pihenések igazi örömét, hangula-
tát. Ez tükröződött vissza már 
hétfőn délután a megkezdődött 
ünnepségek lelkes hangulatában 
és ez tette olyan nagyszerűen 
vidámmá május elseje reggelét, 
amikor a város összes zenekarai 

szerte az utcákon zenés ébresztő-
vel köszöntötték a dolgozókat. 

Nemsokkal a május elsejei ze-
nés ébresztő után itt is, ott is a 
városban felhangzott a vidám 
énekszó. A pártszervezetek, üze-
mek, hivatalok előtt gyülekeztek 
fiatalok és öregek, nők, férfiak 
egyaránt. Az ünnepi felvonulásra 
készülődtek s illatozó virágcsok-
rok, piros tulipánok, táblák, fel-
iratok, vörös és nemzetiszínű 
zászlók fejezték ki a felszabó, 
dult, boldog érzéseket. Ritka szép 
ünnepnapja volt Szegednek az 
idei május elseje: az öröm ün-
nepnapja. de egyben közös, har-
cos fogadalomtétel is, hogy az 
ünnep után következő munkává, 
pok során még fokozottabb telje-
sítményekkel, még lelkiismerete-
sebb munkával küzdünk vala-
mennyien a béke megvédéséért, 
még boldogabb jövőnk biztosítá-
sáépt. 

Reggel 9-kor megindu l az óriási menet 

A szegedi dolgozók hatalmas tün-
tető felvonulásának eleje reggel 9 
órára érkezett a Rákosi Mátyás, 

•hídfőhöz. A híd két kilátóján a 
Szegedi Pártbizottság tagjai, szovjet 
vendégek, valamint a meghívott 
legkiválóbb dolgozók, Kossuth-dí-
jas ludósok, a megyei és városi ta. 
nács végrehajtó bizottságának kép-
viselői foglaltak helyet. Elsőnek 
Zombori János elvtárs, a Szegedi 
Pártbizottság első titkára, majd a 
Pártbizottság többi tagjai köszön, 
tölték az újabb és újabb csoporto-
kat. 

A menetet Szeged új élüzemének, 
a s z e g e d i K e n d e r f o n ó -
g y á r n a k dolgozói nyitottak meg. 
Büszkén vitték elől az éliizemcsil-
lagot és a jó munkájuk jutalmáért 
a könnyűipari minisztériumtól ka-
pott gyönyörű, vörös selyem ván-
dorzászlót, 'A'z üzem kulturcsoport-
ja népviseletben, üde népi táncot 
járva haladt át a hídon, az ének-
kar pedig friss indulókai játszol. 
Még a napköziotlhonos kicsinyek 
is olt voltak a menetben, nevelőik 
pedig öntudatosan vitték a táblát: 
„A szabadság szellemében neve-
lünk". Szegcdi Kender dolgozóinak 
soraiban, de a többi felvonuló cso. 
portokban is az üzemi dolgozók 
között szép számmal meneteltek 
néphadseregünk tagjai, honvédek és 
tisztek egyaránt, A munkásosztály 
soraiból kerüllek ki, a munkásosz-
tály védelme adta kezükbe a fegy-
vert, ezért haladtak együtt velük 
a dolgozóknak ezen a nagy ünne-
pén is. 

A T e x t i l k o m b i n á t Szeged 
élenjáró üzeme óriási Lenin, Sztá-
lin. Rákosi-képpel követte a sze-
gedi Kendert. Sok-sok MDP-jel-
vény és békegalamb emelkedett a 
magasba a felvonulók kezeiben, 
egy tnásik csoporl pedig vörös sza. 
lagokkal átkötött finom fehér gya-
pot gombolyagot vitt hosszú piros 
rúdon. Igen színes képel gyújtott a 
Textilkombinál dolgozóinak az a 
csoportja is, amelv a népi demo-
kráciák zászlait lengette mosolygó 
arccal. 

Frissen perdültek ebben a me. 
neibeii is az üzem népitáncosai ép-
pen úgy. mint az. őket követő me-
netben Szeged másik élenjáró tize-
ménél. az ú j s z e g e d i K e n-
d e r s z ö v ő gvnrnál. Itt két hatal-
mas bástya között Rákosi elvlárs 
képével nyilt meg a menet s lelke-

sen, vidáman vonult a dolgozók tö-
mege. Külön jött az üzem MNDSZ-
csoportja, a szabadságharcos cso-
port és a különböző sportszakosz-
tályok. 

Peremként felzúg az éljenzés 

Üzemek, hivatalok, kerületi párt-
szervezetek büszke, boldog felvo-
nuló csoportjai beláthatatlan so-
rokban, hosszan sorakoztak egy-
másután és szélesen áramló menet-
ben haladtak át a hídon. Perccn-
kéut újbót és újból felzúgott a 
lelkes éljenzés és a laps: Pártun-
kat. a Szovjetuniót, Sztálin és Rá-
kosi elvtársakat éltették, de ismé-
telten feldörgött a kemény fogada-
lom is: „Megvédjük a békét!" 'Az 

nek dolgozói öntudatosan vit-
ték azokat a táblákat, amelyek az 
elért nagyszerű munkateljesítmé-
nyeket hirdették. A G y u f a g y á r 
tábláján például azt olvashattuk, 
hogy a május l-re vállalt 57 ezer 
720 forintos felajánlást 115.900 fo-
rintra teljesítették, A felvonulásban 
újabb és újabb ötlclek, a legválto-
zatosabb elgondolások bizonyítot-
ták, hogy a szegedi dolgozók való-
ban minél felejthetetlenebbé akar-
ják tenni az idei május elsejét. 

Tito kelreeben 

A M A V dolgozóinak többezres, 
impozáns menete élén az 1910-es 
időkből való korhű öltözékben ha-
ladt néhány vasutas, majd egy mai. 
modern kis mozdony gördült át a 
hídon. Mögötte leherautón kis vas-
úti őrház, váltóberendezés • tűnt a 
nézők elé, a szemafor karja pedig 
felemelkedve mutatta, amit a niel-
létűzött' felirat is hirdetett, hogy 
..szabad az út a szocializmus felé." 
Kocsiba fogva szaladt Churchill, 
Tito és Franco a dolláros zacskó 
felé, amelyei a kocsiban kajánul 
nevető amerikai Satnu bácsi, az im-
perialisták jelképe lengetett az or-
ruk előtt. 

Az imperialista lakájok, különö-
sen a jugoszláviai áruló banda 
iránti megvetésüket több üzem dol-
gozói is kifejezték. A D É M A Ci-
p ő g y á r dolgozói például láncon 
vezették az érdemrendekkel tele 
rakott véres handzsáros Tifót, a 
T e h e r f u v a r NV dolgozói pe-
dig ketrecben mutogatták a fclrmf. 
fndt lakúj-marsallt. 

okozott, mikor a S z e g e d i F ü r -
d ő k dolgozói értek oda a hídhoz. 
A menetben ugyanis egy kocsi te. 
tején felállított tus alatt fürdőkád-
ban vidáman lubickolt az egyik 
dolgozó. 

i'nnepel a dolgozó 
parasztmás. is 

I 
Az üzemek dolgozóival együtt 

ünnepelték ezt a napot Szeged dol-

gozó parasztjai és a néphez hű ér-, 

telmiségi dolgozók is. Gondosan 

ápolt fényesszőrű lovak húzták a 

szegedi termelőcsoportok, a Tán. 

csics, Dózsa, Felszabadulás, ö t _ 

éves terv, Haladás és U j élet virá. 

gokkal, zöldágakkal, piros és nem-

zetiszínű szalagokkal diszitett sze-

kereit. A Dózsa-csoport kocsiján a 

megelevenedett budapesti Szabad-

ság, szoferot láthattuk: fehérruhás 

kislány tartotta magasra a béke 

olajágát. A termelőszövetkezeti 

csoportok dolgozó parasztjaival 

együtt nagy tömegben vonullak 

fe! az egyénileg dolgozó parasztok 

s táblák alatt a DÉFOSZ tagjai 

is. Feliraios tábláik s harsány él-

jenzéseik hirdették, hogy dolgozó 

parasztságunk is harcos híve a 

Szovjetunió által vezetett béketá-

bornak, követi a munkásosztályt 

a béke megvédésében. 

Egy vörös drapériás autó tetején 

fehérruhás női alak békegalambot 

tartott, mögötte pedig szovjet 

munkás mutatta előre az utat a vi_ 

lág népeit jelképező egy-egy né-

ger, kinai és fehérarcú dolgozónak. 

Igen színes csoportban jöttek ez-

után a szinház többi tagjai: vala-

mennyien egy-egy nemzet nép. 

viseletét öltötték magukra, hogy a 

dolgozók nemzetközi összefogását 

juttassák kifejezésre a békés al-

kotó munka megvédése érdekében. 

A szegedi mozik dolgozói követték 

őket. majd a postások hosszú me-

nete és végeláthatatlan sorban az 

újaibb és újabb dolgozó csoportok. 

V i d á m ú t t ö r ők , le lkes d i á k f i a t a l ok 

Az egyes üzemek, hivatalok, ke-

rületek között mindig igen kedves 

képet nyújtottak a fiatalok, az 

úttörők, a középiskolások csoport-

jai. „Sej.haj úttörőnek kedve min-

dig j ó " — csengett a "óta a kis 

úttörők ajkáról és vidáman szóltak 

a furulyák, harmonikák, peregtek 

a dobok a Dózsa úttörő zenekar, 

vagy a Madách-ulcai iskola úttörő 

zenekarának hangszerein. Az I f jú 

Gárda Fiuotthon Makarenkó-tele • 

pének kicsinyei orosz népviselet-

ben népi táncot jártak s táblájuk-

ra hálás szavaikat irták: „Köszön-

jük a boldog gyermekkort, Rákosi 

pajtás." A ínóravárosi áltaiúnos 

iskola úttörői büszkén vitték a 

honvédségtől kapott zászlójukat, a 

Gutenberg.utcai leány iskolások pe-

dig piros szalagos májusfát táncol-

tak körül. A nagyobb diákok mun-

kájuk jelvényeit vitték. Az Építő-

ipari technikum fiataljai például 

tetőszerkezetek modelljeivel vonul-

tak fel. A Mezőgazdasági techni-

kum tanulói színpompás virágok-

kal, a Gépipari technikum pedig 

óriási körzőkkel, műszerekkel. Kü . 

lönösen feltörő éljenzésset vonultak 

a szakérettségis kollégium fiata -

jai, akik még fokozottabban tud-

ják, hogy a Pártnak népi demo-

kráciánknak köszönhetik tanulási 

lehetőségüket. 

Pártunk iránti lelkes odaadásuk. 

ról tettek tanúságot a központi 

pártiskola és a néptnüvelési ku. tur . 

iskola tagjai is. , 

Boldogan áradó tömeg 

Az éljenzések, tapsok sorozatát, 

a hangos, lelkes csoportok vidám 

zsibongásái gyakran váltotta fel a 

pattogó énekszó, vagy egy-egy 

zenekar játéka. A vendéglátóipar 

dolgozóinak felvonulásában friss 

hangulatot keltett a mindjobban is. 

meri Béke.zenekar játéka. Ének. és 

zeneszó kísérte a városi népi együt-

tes népviseletes felvonulását is, 

akik a városi és járási tanács dol-

gozóival együtt jöttek. 

Vidáman, boldogan áradt át az 

óriási tömeg a hídon az újszegedi 

ligetbe. Virágok, vörös és nemzeti-

színű zászlók, a magasba nyu'ó 

párt jelvények s- a magyar, szovjet 

barátság jelvényei jelezték útjukat 

Zúgott, harsogott szinte szüntelenül 

az é'.enjés. amely Sztálin elvlárs. 

a Szovjetunió, a P;*1 és Rákosi 

elvtárs iránti hűségről, szeretetről 

tett tanúságot. A felvonulás után 

pedig a gondtalan pihenésbe fel ej t -

keziteik az ünneplő .dolgozók az ú.i -

szegedi liget sátraiban és különbö-

ző szórakozóhelyem. Boldog, fel-

szabadult nép Szórakozott, pihent, 

üdült s gyönyörködött a kultúreso-

portok pompás előadásain. 

Fr i s sen peregtek a kultúrműsorok 

Munka je le i i e tek t a rk í t j ák a fe lvonu lás t 

Óriási paradicsom és körte tűnt 
fel a menetben, amikor a K o n -
z e r v g y á r dolgozói érkeztek a 
hídhoz. Hatalmas konzervdoboz te. 
tején hozták ezeket a gyümölcsö-
ket, előtte pedig a munkás-paraszt 
szövetséget jelképező alakok tartot-
ták magasra a sarlót és a kalapá-
csot. '.V R u h a g y á r dolgozói két-
szeres embernagyságú, aláírásokkal 
teli békefvet vittek a menetben s 
büszkén olvashattuk a feliratot a 
békelvről: „Üzemünk minden dol-
gozója aláírta". Az cgvik teherau-
tón munkában láthattuk a Ruha-
gyárat: szorgalmasan kattogtak a 
varrógépek s gondos kezek állítot-
ták össze a ruhadarabokat. Mun-

kában láthattuk a városi kertészet 
rendkívül színpompás menetben, 
óriási virágkosárral felvonuló dol-
gozóit is. akik egy lovaskoesin vi-
rágokat gyomláltak, öntöztek. A 
M a g a s é p í t é s és a M K M O S Z 
dolgozói egy autó tetején falai 
emeltek, maltert kevertek. Remek, 
bekészült munkájukkal jöttek a 
K e n y é r g y á r dolgozói is: ka-
lácsból sütöttek szinte malomke-
réknyi ötágú csillagokat. A ,,D é 1 -
m a g y a r o r s z á g " nyomda, szer-
kesztőség és kiadóhivatal tagjai a 
„Délmagyarország" pirosbetűs ün-
nepi számát lobogtatták s nyitott, 
nagy könyvet vittek szárnyaló bé-
kegátambbal. Kedves derültségei 

Kötélen Truman. MacArthur, 
Tito 

Az új, a nép érdekeit szolgáló 
Tudományegyetem képét nyújtotta 
a Szegedi Egyetem professzorai-
nak, hallgatóinak és valamennyi 
dolgozójának felvonulása. Sok érde-
kes színnel gazdagították a külön-
böző karok intézetek, klinikák tag. 
jai a felvonulást. A jogászok pél-
dául birói talárba öltözve ltékebiló-
ságként ültek össze egy nyitott te-
herautón s ott láthattuk mindjárt 
ítéletük eredményét is: akasztófán 
lógni a népek hóhérait. Truman', 
MacArthurt és Titót. Az egyik au_ 
tó-műtőasztalon orvosok,, ápolónők 
köréhen önkéntes véradót ho-
zott s mellette a felirat arra hívta 
fel a dolgozókat, hogjj véradással 
járuljanak hozzá az- orvosok mun-
kájához és segítsek elő a konzerv-
vér készítését. 

A gyermekklinika ápolónői 
pólyában apró kis babákat hoztak, 
ezzel is azl juttatták kifejezésre, 
hogy a jövő nemzedékének gondo-
zásával akarják erősiteni a béke-
tábort. A Pedagógiai főiskolások 
menetében friss hangulatot keltett 
a jóhiríí főiskolai kamarakórus és 
vegyeskar, de igen kedves volt gya-
korló iskolájuk úttörő zenekara is. 
Fehér köpenyben, túros virágokkal 
vonultak fel az SZTK (volt OTI) 
orvosai, dolgozói es a gyógyszer, 
tárak dojgozói is akik népünk-
egészségének megvédésével veszik 
ki részüket a békeharcból. 

Népek nemzetközi összefogása 

A Szegedi Nemzeti Szinház fel-

vonulása rendkívül megkapó volt. 

A szegedi kultúresoportok egyéb-
ként már hétfőn délután megkezd-
ték a dolgozók szórakoztatását. A 
tanácsháza elöltti színpadon népi 
táncokban, népdalokban, mozgalmi 
dalokban gyönyörködlek a dolgo-
zók. 

„Szél, szél szállj keletről hoz-
zánk" — hangzott a dal a Peda-
giai Főiskola boldog fiataljainak 
ajkán és a közönség velük együtt 
dúdolt, énekelt. A MÁV tánc-
együttesének „botos táncát" és a 
közalkalmazottak tánccsoportjának 
friss orosz táncát ütemes tapssal 
kisérték a nézők. A Szegedi Ken-
der fonó vidám lakodalmas tánccal 
elevenítette fel a magyar népszo-
kások egyikét. Mindenki vidám volt 
és boldog. A műsor után derűsen 
zakatollak, játszottak a fiatalok 
nz utcákon és az idősebbek is va-
lósággal megfiatalodva álltak be a 
láncoló ifjak közé. 

Ez a vidám, boldog ünneplés foly-
tatódott má,jus elsején délután a 
gyönyörű és lelkes felvonulás befe-
jezésével. 

— Itt. van május elseje, ének-
szó és tánc köszöntse — zengett az 
újszegedi ligetben az ének és min-
denütt kipirult arcú, festői népvi-
seletbe öltözött fiúk és lányok rop-
ták az orosz, magyar, lengyel, ro-
nuin, bolgár népi táncokat. A Jó-
zsef Attila-üdülő környékén csengő 
gyermekkacagások vegyültek a li-
get zajába. A Magyar-Szovjet Tár-
saság bábszínház csoportja derí-
tette hangos jókedvre a jövő nem-
zedékét. a boldog kis pajtásokat. A 
szabadtéri színpadokon pedig öre-
geket fiatalokat szórakoztató kul-
túrműsorban gyönyörködhettek a 
délután folyamán a dolgozók. Az 
egyetem központi kultúrcsoporlja 
népdalokkal, köszöntőkkel és moz-
galmi dalokicai, valamint az ecsedi 
lakodalmas tánccal aratott megér-
demelt, szép sikert. Különösen tet-
szett dolgozóinknak a MÁV tánc-
csoport botostánca és az OKISZ-
tánccsoport műsora. 

Messze csendültek az ipari ta-

nulók és a kiskereskedelmi vállalat 

énekkarának dalai, mintegy hango-
san hirdetve: szállj csak zeneszó, 
ének, mert szabad ország, boldog 
népének boldog életét hirdeted. 

„Világkörüli utazón 
május elsején" 

Este az újszegedi szabadtéri sziv. 

padon Szeged legkiválóbb kultúr-

esoportjai és a Szegedi Nemzeti 

Szinház művészei „Világkörüli uta-

zás május elsején" címmel mulat-

tak be igen ötletes műsort a néző-

teret teljesen megtöltő többezer fő-

nyi dolgozónak. A színpadon a 

műsor kezdetén vidáman fnlytaló-

dott a május elsejei szórakozós: 

fris3 csárdást, polkát jártak a fia-

tal párok. Közben pedig egy-egy 

jellemző jelenetel láthattunk: útlö. 

röket. a fUymálódó, de pórid jó.' 

jampecot és' a. fiataloknak boldog 

meghatottsággal mesélő öreg mun-

kást. A munkás szavai nyomán a 

következő képben megelevenedett a. 

harcos mult, az illegális májú- el-

seje, ahol .József Attila buzdítót'a. 

verseivel a Horthy .kopók terrorja 

közepette is öntudatosan tanuló, 

jobb, szabadabb életre készülődő 

elvtársakat. Az Internacionálé 

hangjai nyitottál: meg ismét az 

új, szabad élet jeleneteit, a továb-

biakban azonban egy-egy kép fi-

gyelmeztetett arra is. hogy az el-

nyomás igája nehezedik az impe-

rialista országok dolgozóira. Hall-

hattuk a. négerek szomorú dalai, 

láthattuk a sztrájkoló francia 

munkások kemény elszántságát s 

mégjobban meggyűlölhettük az át-

kozott Tito. képmútatását. Újaik 

erőt adott további munkánkhoz a 

koreai nép hős harcát bemulató je-

lenet s biztos erőt árasztottak ma-

gukból az orosz katonadalok• népi 

táncok. Végül ismét hazatértünk, 

magyar népdalok, népi táncol: ele-

venítették a műsort, majd a béke. 

tábor lendületes indulójával fejező-

dötl be a szabadtéri est. 


